
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
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MATRÍCULAS ABERTAS DE 24/02 a 27/02 
 

INÍCIO DAS AULAS: 06/03/2023 
 

 



 

 

 

 EDUCAÇÃO INFANTIL 

 ENSINO FUNDAMENTAL  

 ENSINO MÉDIO  

  



 

 

REGRAS E NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS ESCOLINHAS 
COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS 

 
1. Os alunos participantes deverão apresentar para o professor a DECLARAÇÃO 

MÉDICA certificando aptidão física para prática desportiva, no prazo de 30 dias 

a contar da data do início da modalidade; 

2. Cada aluno tem direito a uma (01) modalidade para praticar, oferecida pelo 

Colégio, sem custo adicional, uma vez por semana conforme disponibilidade, 

espaço e horários; 

3. Para efetivar cada turma de escolinha, o número mínimo será de 10 alunos; 

4. Cada modalidade terá 20 vagas (matutino/vespertino e faixa etária); 

5. A modalidade de Jazz ocorrerá duas vezes por semana; 

6. As inscrições serão abertas no dia 24/02 (sexta-feira) às 18h e encerradas no dia 

27/02 (segunda-feira) às 18h de forma on-line, via Google Forms. O link será enviado 

pelo WhatsApp das coordenações de ensino; 

7. Inscrição feita errada (turma/faixa-etária, modalidade ou em nome do 

responsável) não será válida e não garantirá a vaga para a modalidade 

desejada; 

8. A listagem com a confirmação de vagas estará disponível no site do Colégio 

(santosanjos.g12.br) a partir do dia 02/03 - quinta-feira; 

9. Os alunos deverão cumprir as diretrizes e protocolos para Covid-19 ao retornar às 

atividades extraclasse; 

10. Alunos que tenham contato ou convívio com casos suspeitos ou confirmados de 

COVID-19, ou com sintomas gripais, os responsáveis deverão comunicar 

imediatamente a coordenação e cumprir o isolamento conforme atestado médico;  

11. É obrigatório que cada aluno traga a sua garrafa (individual) com água e toalha para 

utilizar durante a atividade, para melhor aproveitamento da aula; 

12. Sirva-se do bebedouro apenas para abastecer seu frasco; 

13. É vetada a permanência de acompanhantes (pais/ irmãos/ amigos) nas 

dependências do Colégio; 

14. É de suma importância respeitar os horários de entrada e saída. Ao término das 

atividades extraclasse matutino/vespertino, os alunos deverão dirigir-se às portarias 

(central/fundos), para aguardar os responsáveis evitando aglomerações no pátio; 



 

 

15. Os alunos devem usar roupas e calçados adequados à prática esportiva para 

participar das aulas da escolinha de esporte; 

16. É obrigatório que o aluno esteja com uniforme (bermuda/calça, camiseta) do Colégio 

para acessar as dependências da instituição; 

17. Para as modalidades de basquete (feminino), vôlei (feminino) e futsal (feminino) 

não será permitido o uso de shorts, e sim bermuda ou calça legging (uniforme 

do Colégio). O mesmo regulamento serve para as equipes de treinamento; 

18. *A troca de uniforme deverá ser feita nos banheiros/vestiários antes do início da 

aula; 

19. Não será permitido o uso do uniforme das atividades extraclasse no horário regular 

das aulas; 

20. A tolerância para atrasos na aula será de 10 (dez) minutos. Após esse tempo o aluno 

poderá apenas assisti-la para não receber falta; 

21. O aluno que optar por trocar de modalidade, EX: Futsal para Voleibol poderá fazer 

essa mudança apenas uma vez* (caso exista vaga na modalidade pretendida). *Se o 

aluno optar por realizar uma 2ª mudança de modalidade, esta só poderá 

acontecer no semestre seguinte; 

22. O limite de faltas será de 03 (três) no semestre, sendo que 02 (duas) faltas não 

justificadas irão causar o cancelamento da matrícula do aluno na escolinha*, 

dando lugar ao próximo na lista de espera da matrícula; 

23. Afastamentos por atestados médicos não irão causar cancelamento das matrículas 

nas escolinhas, garantindo assim a vaga ao final do período de atestado; 

24. A participação nos Jogos Escolares, outras competições e eventos, será 

avaliada e organizada pelos professores de suas respectivas modalidades; 

25. *Os casos omissos serão avaliados individualmente pela Coordenação e 

Direção. 

 

 

 

 

  



 

 

Realização de inscrições 

Leia as instruções com atenção: 

Após a leitura do Guia de Atividades Extracurriculares, acesse o link no final deste 

guia. Leia atentamente o formulário e preencha as informações solicitadas 

corretamente. 

 

 

Aguarde a confirmação de vaga. 

Listagem estará disponível no site do Colégio a partir do dia 02/03 - 18h 

Início das atividades extraclasse será no dia 06/03. 

Os alunos da lista de espera serão informados quando algum aluno desistir ou 

perder a vaga conforme descrito nas regras e normas das escolinhas. 

Obs.: Inscrição feita errada (turma/faixa-etária, modalidade ou em nome do 

responsável) não será válida e não garantirá a vaga para a modalidade desejada; 

O aluno que optar por trocar de modalidade, EX: Futsal para Voleibol poderá fazer 

essa mudança apenas uma vez* (caso exista vaga na modalidade pretendida). *Se 

o aluno optar por realizar uma 2ª mudança de modalidade, esta só poderá 

acontecer no semestre seguinte. 

  



 

 

XADREZ NOTURNO 

  
XADREZ- segunda-feira 
 
Turma: 1º ao 4º ano - Ens. Fund. I - Turmas do período Matutino. 
Horário: 17h30min às 18h20min 
Dias da semana: segunda-feira 
Turma: mista  
Vagas: 20 
 
Turma: 1º ao 4º ano - Ens. Fund. I - Turmas do período Vespertino. 
Horário: 18h30min às 19h20min 
Dias da semana: segunda-feira 
Turma: mista  
Vagas: 20 
 
XADREZ- quarta-feira 
 
Turma: 5º ao 9º ano - Ens. Fund. I e II - Turmas do período Matutino. 
Horário: 17h30min às 18h20min 
Dias da semana: quarta-feira 
Turma: mista  
Vagas: 20 
 
Turma: 5º ao 9º ano - Ensino Fundamental I e II - Turmas do período Vespertino. 
Horário: 18h30min às 19h20min 
Dias da semana: quarta-feira 
Turma: mista  
Vagas: 20 
 

 

Local: Sala 2-B (Hall de Entrada) 
 
Professora: Viviane Koerich Gomes 
(Graduada em Pedagogia, Educação Física e Pós-Graduação em Mídias na 
Educação) 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Link de acesso ao formulário: 

Após a leitura do Guia de Atividades Extracurriculares, acesse o link (Clique aqui) 

ou copie o link abaixo: 

https://forms.gle/VnsMWw1soiviPEDAA 

Leia atentamente o formulário e preencha as informações solicitadas 

corretamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://forms.gle/VnsMWw1soiviPEDAA


 

 

  

https://www.santosanjos.g12.br/ 

 

colegiodossantosanjos 

 

(47) 3433-3877 

Av. Juscelino Kubitschek, 440  

Bairro: Centro  

CEP: 89201-100 - Joinville – SC 
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